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บทคัดย่ อ
การศึกษาทิศทางงานวิจยั ด้ านวัสดุศาสตร์ ในฐานข้ อมูล Science Citation Index (SCI) มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการทราบ
ทิศทางงานวิจยั ของโลกในสาขาวัสดุศาสตร์ อันจะเป็ นแนวทางให้ นกั วิจยั สามารถใช้ ประกอบการตัดสินใจในการกําหนด
แนวทางในการวิจยั ของตนเองได้ โดยทําการสืบค้ นและศึกษาบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้ อมูล SCI
ปี ค.ศ. 2004 ใน 3 สาขาวิชา ได้ แก่ สาขา Ceramics สาขา Metallurgy & Metallurgical Engineering และ สาขา
Polymer Science จํานวนทังสิ
้ ้น 22,843 บทความ ผลการวิจยั พบว่า นักวิจยั ในด้ านวัสดุศาสตร์ ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ทางด้ าน
การปรั บ ปรุ ง เทคนิ ค กระบวนการ และวิ ธี ท างการผลิ ต วัส ดุม ากที่ สุด รองลงมาเป็ นงานวิ จัย ทางด้ า นการวิ เ คราะห์
คุณลักษณะของวัสดุ และการศึกษาสภาวะทดสอบ ตามลําดับ เมื่อแยกพิจารณาเป็ นสาขาพบว่า สาขาเซรามิกส์ และ
พอลิเมอร์ ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ทางด้ านการปรับปรุ งเทคนิค กระบวนการ และวิธีทางการผลิตวัสดุมากที่สดุ ส่วนสาขาโลหะ
ุ ลักษณะของวัสดุมากที่สดุ สําหรับประเทศที่ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ทางด้ านวัสดุ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ทางด้ านการวิเคราะห์คณ
ศาสตร์ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ ประเทศจีน ญี่ปนุ่ และสหรัฐอเมริกา

คําสําคัญ
วัสดุศาสตร์ / งานวิจยั ด้ านวัสดุศาสตร์ / ทิศทางงานวิจยั / ผลงานตีพิมพ์

Abstract
The study on trend of materials science research from Science Citation Index (SCI) database is very beneficial
to materials scientists for making decisions on which research topics or groups they should pursue. This study
offered information on the characteristics and number of materials research articles indexed in the SCI
database in the year of 2004. 22,843 articles in full-text forms from 169 journals from the materials field (which
included ceramics, metallurgy, and polymer journals) were retrieved from the SCI database. The overall results
suggested that, most materials articles published in 2004 were focused on new process and
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process improvement, while materials characterizations and testing conditions took the 2nd and 3rd
places. The highest numbers of articles in the ceramics and polymer subfields were focused on new
processes and/or process improvement, and those for the metallurgy subfield were on materials
characterization. China, Japan and the United States of America (USA) were found to be the top
three countries which had the highest publication numbers in the materials field.
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Materials / Materials Science Research / Publication / Research Trend

บทนํา
การกําหนดทิศทางการวิจยั ของประเทศในแต่ละสาขานับว่ามีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการตีพิมพ์ผลงานวิจยั เนื่องจาก
ทิศทางการวิจยั ควรเป็ นข้ อกําหนดเบื ้องต้ นก่อนการทํางานวิจยั เพื่อให้ งานวิจยั เกิดประโยชน์สงู สุดต่อส่วนรวมและประเทศ
ประกอบกับนักวิจยั รุ่ นใหม่ๆ ซึ่งนับว่าเป็ นกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศมักไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจยั ในด้ านที่ตน
สนใจว่า นักวิจยั ในสาขาเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกันกําลังวิจยั ในแนวทางใด หรื อมากน้ อยเพียงใดในเวทีโลก
้
จยั และ
จากการศึกษาข้ อมูลผลงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า มีการศึกษาทิศทางของงานวิจยั ในสาขาต่างๆ จากทังบทความวิ
สิทธิบตั ร ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ Wojciechowski (2000) ได้ รายงานถึงทิศทางในการพัฒนาวัสดุสําหรับงานวิศวกรรม
โดยกล่าวไว้ ว่าการสร้ างวัสดุขึ ้นใหม่หรื อการพัฒนาวัสดุใหม่จากวัสดุเดิมที่มีอยู่แล้ วกําลังเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ทิศทาง
งานวิจยั แบ่งออกเป็ นการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ๆ ได้ แก่ new composites, nanostructure materials, functional gradient
materials สําหรับการศึกษาทิศทางของงานวิจยั ในสาขาวิชาอื่นๆ พบว่า Marco, et al. (2005) ได้ ศกึ ษาทิศทางงานวิจยั
ทางด้ าน otolaryngology ระหว่างปี ค.ศ. 1995-2000 โดยทําการศึกษาบทความที่ตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลของ
Institute for Scientific Information (ISI) จากการศึกษาพบว่า ประเทศที่มีบทความตีพิมพ์สงู ที่สดุ คือ อเมริ กา(38.8%)
ยุโรป(36.1%) ญี่ ปน(5.8%)
ุ่
แคนนาดา(2.9%) และออสเตรเลีย(1.8%) ตามลําดับ Golnabi และ Mahdieh (2006)
รายงานทิศทางการวิจยั และพัฒนาด้ านเลเซอร์ ของโลก โดยศึกษาจากจํานวนผลงานตีพิมพ์และการขอจดสิทธิบตั รที่สืบค้ น
ได้ ในฐานข้ อมูล Science Finder Scholar ระหว่างปี ค.ศ. 1990-2003 จากการศึกษาพบว่า ประเทศอเมริ กา ญี่ปนุ่ เยอรมัน
และจีน มีผลงานตีพิมพ์รวมกัน 58.9% จากจํานวนบทความทังหมด
้
และมีสิทธิบตั รรวมกันถึง 90.1% จากจํานวนสิทธิบตั ร
ทังหมด
้
อเมริ กาเป็ นประเทศที่มีจํานวนผลงานตีพิมพ์และการถูกอ้ างอิงสูงที่สดุ ในขณะที่ญี่ปุ่นเป็ นประเทศที่มีจํานวน
สิทธิบตั รด้ านเลเซอร์ มากที่สดุ งานวิจยั ของ Kahn (2004) รายงานถึงการขอจดสิทธิบตั รด้ านอุตสาหกรรมเซลล์เชื ้อเพลิงใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ระหว่างปี ค.ศ. 1990-2003 พบว่า ประเทศที่มีสทิ ธิบตั รในอเมริ กามากที่สดุ คือ อเมริ กา(54%) ญี่ปนุ่
(24%) เยอรมัน(9%) แคนนาดา(6%) และสหราชอาณาจักร(2%)
ปั จจุบนั ยังไม่มีผลงานวิจยั ชิ ้นใดที่ศึกษาทิศทางการวิจยั ของนักวิจยั ด้ านวัสดุศาสตร์ ในระดับเวทีโลก ดังนัน้ งานวิจยั นี ้จึงมี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงทิศทางของการวิจยั ในปั จจุบนั ของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (โลหะ เซรามิกส์ และพอลิเมอร์ ) โดยจะ
ทําการศึกษาข้ อมูลผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้ อมูล Science Citation Index (SCI)
ที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2004 ในสาขา Materials Science, Ceramics สาขา Metallurgy & Metallurgical Engineering และ
สาขา Polymer Science โดยได้ ทําการแบ่งกลุม่ งานวิจยั ออกเป็ นลักษณะต่างๆ เช่น การพัฒนาวัสดุใหม่ การวิเคราะห์
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คุณลักษณะของวัสดุ การปรับปรุ งวัสดุเดิมที่มีอยู่แล้ วให้ ดียิ่งขึน้ การปรับปรุ งเทคนิ คและกระบวนการผลิตวัสดุ การ
ออกแบบและพัฒนาสูตรทางคณิ ตศาสตร์ การอธิ บายปรากฏการณ์ ที่ยังไม่มีข้ อพิสูจน์ ยืนยัน การทดสอบวัสดุ และ
การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ เป็ นต้ น

วิธีการดําเนินงาน
การสืบค้ นและรวบรวมข้ อมูล
สืบค้ นข้ อมูลผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้ อมูล Science Citation Index (SCI) ปี ค.ศ. 2004 ใน 3 สาขา
รวมทังสิ
้ ้น 137 วารสาร ประกอบไปด้ วยวารสารในสาขาเซรามิกส์จํานวน 23 วารสาร สาขาโลหะจํานวน 56 วารสาร และ
สาขาพอลิเมอร์ จํานวน 58 วารสาร โดยได้ สืบค้ นข้ อมูลระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2548 บทความวิจยั
ที่สืบค้ นได้ มีจํานวน 24,497 บทความ โดยในจํานวนบทความทังหมดนี
้
้ มีบทความที่สมบูรณ์ซงึ่ ประกอบไปด้ วย บทคัดย่อ
ชื่อผู้นิพนธ์ และประเทศของผู้นิพนธ์ หลักจํานวน 22,843 บทความ คิดเป็ น 93.5 เปอร์ เซ็นต์ แบ่งออกเป็ น บทความใน
สาขาเซรามิกส์จํานวน 3,799 บทความ สาขาโลหะจํานวน 7,979 บทความ และสาขาพอลิเมอร์ จํานวน 11,065 บทความ
การระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ
ทําการระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวัสดุศาสตร์ เพื่อพิจารณากําหนดกลุ่มงานวิจยั ในสาขาวัสดุศาสตร์ การออกแบบ
แบบฟอร์ มสําหรับบันทึกข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านได้ รับบทความใน 3 สาขาวิชา ท่านละ
้ งทําการกําหนดกลุม่ งานวิจยั ร่วมกัน ผลจาก
30 บทความ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงเนื ้อหาของบทความที่ได้ รับ จากนันจึ
การระดมสมองของผู้ทรงคุณวุฒิทําให้ สามารถแบ่งกลุ่มงานวิจยั ในสาขาวัสดุศาสตร์ ออกเป็ น 8 กลุ่ม และได้ ให้ คําจํากัด
ความของแต่ละกลุม่ ไว้ ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คําจํากัดความของกลุม่ งานวิจยั ในสาขาวัสดุศาสตร์
กลุ่มงานวิจัย
คําจํากัดความ
1. การพัฒนาวัสดุใหม่
The primary objective is to develop/seek new materials
(New materials)
having original properties or different properties from
existing materials.
2. การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวัสดุ
The primary objective is to characterize materials of interest
(Materials characterization)
in all aspects.
3. การปรับปรุงวัสดุเดิมที่มีอยูแ่ ล้ วให้ ดียิ่งขึ ้น
The primary objective is to improve existing materials
(Materials improvement)
through incorporations of secondary materials and others.
4. การปรับปรุงเทคนิค และกระบวนการผลิตวัสดุ The primary objective is to develop/seek new processes
(New processes and/or process
and/or to improve existing process through modification of
improvement)
design and process conditions and procedures.
5. การออกแบบและพัฒนาสูตรทางคณิตศาสตร์ The primary objective is to develop/establish a
(Mathematical and theoretical model and/or mathematical and theoretical model and/or a computer
computer simulation)
simulation.
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6. การอธิบายปรากฏการณ์ที่ยงั ไม่มีข้อพิสจู น์
ยืนยัน (Novel and/or comprehensive
explanations)
7. การทดสอบวัสดุ
(Testing conditions)
8. การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ(Comparative
studies)

The primary objective is to offer a novel and/or
comprehensive explanations for the obtained results.
The primary objective is to study effects of testing
conditions in relation to material property changes.
The primary objective is to conduct comparative studies in
all aspects including new vs. existing, experimental vs.
theoretical, different materials, different techniques.

การวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะผู้วิจยั ได้ อา่ นและวิเคราะห์เนื ้อหาของบทความวิจยั ทัง้ 22,843 บทความ เพื่อพิจารณาว่าบทความนันๆ
้ มีเนื ้อหาอยู่ใน
กลุม่ ใดใน 8 กลุม่ งานวิจยั ที่ได้ ให้ คําจํากัดความไว้ แล้ ว จากนันจึ
้ งทําการบันทึกผลการวิเคราะห์ลงในแบบฟอร์ มการบันทึก
ข้ อมูล โดยบทความวิจยั แต่ละบทความได้ ถกู อ่านและพิจารณาจากคณะผู้วิจยั อย่างน้ อย 2 คน เพื่อให้ การวิเคราะห์เนื ้อหา
ของบทความมี ความถูกต้ อ งและเกิ ดข้ อผิ ดพลาดน้ อ ยที่สุด ในการวิเคราะห์ ข้ อมูลนัน้ คณะวิจัยฯ ใช้ โ ปรแกรม SPSS
(Statistical Package for Social Science)

ผลการวิจัยและการวิคราะห์ ผล
ปริมาณผลงานวิจัยในแต่ ละกลุ่มงานวิจัยในภาพรวม
จํานวนบทความวิจยั ในแต่ละกลุ่มงานวิจยั ในภาพรวม ในปี ค.ศ. 2004 แสดงดังตารางที่ 2 และ รู ปที่ 1 จะเห็นได้ ว่า
นักวิจยั ในสาขาวัสดุศาสตร์ เน้ นตีพิมพ์ผลงานวิจยั ทางด้ านการปรับปรุ งเทคนิค กระบวนการ และวิธีทางการผลิตวัสดุมาก
ที่สดุ เป็ นจํานวน 6,029 บทความ คิดเป็ น 27 เปอร์ เซ็นต์ จากจํานวนบทความรวมทังหมด
้
22,843 บทความ รองลงมาเป็ น
งานวิจยั ทางด้ านการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวัสดุ จํานวน 5,269 บทความ คิดเป็ น 23 เปอร์ เซ็นต์ และการศึกษาสภาวะ
ทดสอบ จํานวน 2,673 บทความ คิดเป็ น 12 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ
ตารางที่ 2 จํานวนบทความวิจยั ในแต่ละกลุม่ งานวิจยั ในภาพรวม
กลุ่มงานวิจัย

จํานวนบทความ
โลหะ
พอลิเมอร์

รวม

103
637
565
1,642
447

295
2,224
380
779
1,367

1,558
2,408
1,141
3,608
559

1,956
5,269
2,068
6,029
2,373

136
194
75
3,799

462
1,933
539
7,979

1,063
546
182
11,065

1,661
2,673
796
22,843

เซรามิกส์

1. การค้ นพบและพัฒนาวัสดุใหม่
2. การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวัสดุ
3. การปรับปรุงวัสดุ
4. การปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ และวิธีทางการผลิตวัสดุ
5. การพัฒนาแบบจําลองทางทฤษฎี ทางคณิตศาสตร์
และ/หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. การนําเสนอคําอธิบายใหม่เชิงลึก
7. การศึกษาสภาวะทดสอบ
8. การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบ
รวม
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การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ,
3%

การค ้นพบและพัฒนา
วัสดุใหม่, 9%

การศึกษาสภาวะทดสอบ,
12%

การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ
ของวัสดุ, 23%

การนํ าเสนอคําอธิบาย
ใหม่เชิงลึก, 7%

การพัฒนาแบบจําลอง
ทางทฤษฎี ทาง
คณิตศาสตร์ และ/หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์,
10%

การปรับปรุงวัสดุ,
9%

การปรับปรุงเทคนิค
กระบวนการ และวิธ ี
ทางการผลิตวัสดุ,
27%

รู ปที่ 1 เปอร์ เซ็นต์ของบทความวิจยั ในแต่ละกลุม่ งานวิจยั ในภาพรวม
เมื่อพิจารณาในแต่ละสาขาวิชา พบว่า นักวิจยั ในสาขาเซรามิกส์และพอลิเมอร์ ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ด้ านการปรับปรุงเทคนิค
กระบวนการ และวิธีทางการผลิตวัสดุ มากที่สดุ คิดเป็ น 42 เปอร์ เซ็นต์ และ 32 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ในขณะที่นกั วิจยั ใน
สาขาโลหะตีพิมพ์ผลงานวิจยั ด้ านการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวัสดุมากที่สดุ คิดเป็ น 27 เปอร์ เซ็นต์ แสดงดังรู ปที่ 2-4

การศึกษาสภาวะทดสอบ,
5%

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ,
2%

การนํ าเสนอคําอธิบาย
ใหม่เชิงลึก, 4%
การพัฒนาแบบจําลอง
ทางทฤษฎี ทาง
คณิตศาสตร์ และ/หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์,
12%

การค ้นพบและพัฒนา
วัสดุใหม่, 3%
การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ
ของวัสดุ, 17%

การปรับปรุงวัสดุ, 15%
การปรับปรุงเทคนิค
กระบวนการ และวิธ ี
ทางการผลิตวัสดุ, 42%

รู ปที่ 2 เปอร์ เซ็นต์ของบทความวิจยั ในแต่ละกลุม่ งานวิจยั ในสาขาเซรามิกส์
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การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ,
7%

การค ้นพบและพัฒนา
วัสดุใหม่, 4%

การศึกษาสภาวะทดสอบ,
24%

การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ
ของวัสดุ, 27%

การนํ าเสนอคําอธิบาย
ใหม่เชิงลึก, 6%

การปรับปรุงวัสดุ, 5%

การพัฒนาแบบจําลอง
ทางทฤษฎี ทาง
คณิตศาสตร์ และ/หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์,
17%

การปรับปรุงเทคนิค
กระบวนการ และวิธี
ทางการผลิตวัสดุ, 10%

รู ปที่ 3 เปอร์ เซ็นต์ของบทความวิจยั ในแต่ละกลุม่ งานวิจยั ในสาขาโลหะ

การศึกษาสภาวะทดสอบ,
5%

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ,
2%

การนํ าเสนอคําอธิบาย
ใหม่เชิงลึก, 10%

การค ้นพบและพัฒนา
วัสดุใหม่, 14%

การพัฒนาแบบจําลอง
ทางทฤษฎี ทาง
คณิตศาสตร์ และ/หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์,
5%

การวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ
ของวัสดุ, 22%
การปรับปรุงเทคนิค
กระบวนการ และวิธ ี
ทางการผลิตวัสดุ, 32%

การปรับปรุงวัสดุ, 10%

รู ปที่ 4 เปอร์ เซ็นต์ของบทความวิจยั ในแต่ละกลุม่ งานวิจยั ในสาขาพอลิเมอร์

ความสัมพันธ์ ระหว่ างปริมาณผลงานในแต่ ละกลุ่มวิจัยกับประเทศต้ นสังกัดของนักวิจัย
ประเทศที่ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ด้ านวัสดุศาสตร์ สงู สุด 10 อันดับแรก ในภาพรวม ในปี ค.ศ. 2004 แสดงดังตารางที่ 3 จะเห็น
ได้ ว่าในภาพรวมด้ านวัสดุศาสตร์ ประเทศจีน เป็ นประเทศที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากที่สดุ เป็ นจํานวน 4,184 บทความ
รองลงมาเป็ นญี่ ปนุ่ และสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นสาขาวิชา พบว่า ประเทศจีนตีพิมพ์ผลงานวิจัย
สูงสุดทังในสาขาวิ
้
ชาโลหะ และพอลิเมอร์ ในขณะที่ญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศที่ตีพิมพ์ผลงานสูงที่สดุ ในสาขาเซรามิกส์
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ตารางที่ 3 ประเทศที่ตีพิมพ์ผลงานวิจยั สูงสุด 10 อันดับแรก ในภาพรวม
จํานวนบทความตามสาขา
จํานวนบทความ
ลําดับ
ประเทศ
ทัง้ หมด
เซรามิกส์
โลหะ
พอลิเมอร์
1 จีน
461
1,636
4,184
2,087
2 ญี่ปนุ่
1,100
1,181
2,807
526
3 อเมริกา
337
801
1,609
2,747
4 เยอรมัน
231
378
572
1,181
5 เกาหลีใต้
203
256
620
1,079
6 อินเดีย
113
311
510
934
7 รัสเซีย
233
371
328
932
8 ฝรั่งเศส
162
217
452
831
9 สเปน
244
105
235
584
10 อิตาลี
144
105
320
569
สรุ ปผลการวิจัย
1. นักวิจยั ในสาขาวัสดุศาสตร์ ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ทางด้ านการปรับปรุ งเทคนิค กระบวนการ และวิธีทางการผลิตวัสดุ
มากที่สดุ เป็ นจํ านวน 6,029 บทความ คิดเป็ น 27 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาเป็ นงานวิจัยทางด้ านการวิเคราะห์
คุณลักษณะของวัสดุ จํานวน 5,269 บทความ คิดเป็ น 23 เปอร์ เซ็นต์ และการศึกษาสภาวะทดสอบ จํานวน
2,673 บทความ คิดเป็ น 12 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ
2. นักวิจยั ในสาขาเซรามิกส์ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ทางด้ านการปรับปรุ งเทคนิค กระบวนการ และวิธีทางการผลิตวัสดุ
มากที่สดุ โดยมีจํานวนบทความวิจยั เท่ากับ 1,642 บทความ คิดเป็ น 42 เปอร์ เซ็นต์
3. นักวิ จัยในสาขาโลหะตี พิม พ์ ผ ลงานวิจัยทางด้ า นการวิ เ คราะห์ คุณ ลัก ษณะของวัสดุม ากที่ สุด โดยมี จํา นวน
บทความวิจยั เท่ากับ 2,224 บทความ คิดเป็ น 27 เปอร์ เซ็นต์
4. นักวิจยั ในสาขาพอลิเมอร์ ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ทางด้ านการปรับปรุ งเทคนิค กระบวนการ และวิธีทางการผลิตวัสดุ
มากที่สดุ โดยมีจํานวนบทความวิจยั เท่ากับ 3,608 บทความ คิดเป็ น 32 เปอร์ เซ็นต์
5. ประเทศที่ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ทางด้ านวัสดุศาสตร์ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ ประเทศจีน ญี่ปนุ่ และสหรัฐอเมริ กา
โดยมีจํานวนบทความวิจยั เท่ากับ 4,184 2,807 และ 2,747 บทความ ตามลําดับ และหากพิจารณาตาม
สาขาวิชา พบว่า ประเทศจีนมีผลงานตีพิมพ์ในสาขาโลหะ และพอลิเมอร์ สูงที่สดุ ในขณะที่ญี่ปนมี
ุ่ ผลงานตีพิมพ์
ในสาขาเซรามิกส์มากที่สดุ

กิตติกรรมประกาศ
คณะวิจยั ขอขอบคุณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สําหรับทุนสนับสนุนการวิจยั (Research Grant
Number 33/2548) และขอขอบคุณ ดร.ทวีภทั ร์ บูรณธิติ และคุณธนิต เมธี นกุ ูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี ที่ให้ ความช่วยเหลือในการอ่านบทความวิจยั รวมถึง ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และคุณปรี ยานุช รัชตะหิรัญ ที่ให้
ความช่วยเหลือในการกรอกและตรวจสอบข้ อมูล

-7-

เอกสารอ้ างอิง
Golnabi H. and Mahdieh M.H. (2006). Trend of Laser Research Developments in Global Level. Opt. Laser
Technol., 38(2), 122-131.
Kahn E. (2004). Patenting and Technology Trends in the Fuel Cell Industry. J. Power Sources, 135(1-2), 212214.
Marco A.C., Tiziana M., Donatella U., Filippo B. and Giuseppe S. (2005). Trends in Otolaryngology Research
During the Period 1995–2000: A Bibliometric Approach. Otolaryng. Head Neck, 132(2), 295-302.
Wojciechowski S. (2000). New Trends in the Development of Mechanical Engineering Materials. J. Mater.
Process. Tech., 106(1-3), 230-235.

-8-

